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إيران دائمًا
الحقيبة مذ ذاك اربعة وزراء جميعهم
من قوى  8آذار .وما خال باسيل ،كان
الثالثة الباقون من نصيب حركة امل
(فوزي صلوخ وعلي الشامي وعدنان
م ـن ـص ــور) .ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـن ــوات الـســت
من الوالية املنقضية ،كان ثمة متسع
كاف لتفاهم الرئيس ميشال سليمان
م ــع الـ ــرؤسـ ــاء امل ـت ـعــاق ـبــن لـلـحـكــومــة
ف ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وسـ ـع ــد ال ـح ــري ــري
ونجيب ميقاتي وتمام سالم والوزراء
املـخـتـصــن ع ـلــى م ـقــومــات الـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة بـمــا ال يـتـسـبــب ف ــي مــزيــد
من الشرخ بني قوى  8و 14آذار ،ونقل
تــداعـيــاتــه ال ــى ال ــداخ ــل .كمنت دواف ــع
الـخــاف فــي املثلث االكـثــر تــأثـيــرا في
الـسـيــاســة الــداخ ـل ـيــة وت ـ ــوازن ال ـقــوى،
ومن ثم املوقف اللبناني الرسمي من
ال ـنــزاعــات االقـلـيـمـيــة :س ــوري ــا ،اي ــران،
السعودية.
اول ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــذور الـ ـتـ ـب ــاي ــن امل ـ ــرب ـ ــك ع ــام
 2011م ــع انـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة،
وت ـمــايــز مــوقــف وزي ــر ال ـخــارج ـيــة في
بـعــض الـجــوانــب عــن مــوقـفــي رئيسي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ــن جـ ــراء
انتماء الــوزيــر الــى الفريق السياسي
الذي يدعم نظام الرئيس بشار االسد،
ناهيك باالسلوب املتباين في مقاربة
سياسة النأي بالنفس التي اتبعتها
مــذ ذاك حكومتا ميقاتي وس ــام في
امللف السوري حصرا .لم تكن سياسة
الـنــأي بالنفس كــذلــك اال على ال ــورق،
والــى طاولة مجلس ال ـ ّـوزراء فحسب،
ف ـي ـمــا الـ ـش ــارع ــان ال ـس ــن ــي والـشـيـعــي
م ـن ـق ـس ـمــان ع ـل ــى خ ـي ــار امل ــوق ــف مـمــا
ي ـ ـجـ ــري فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا :اح ــدهـ ـم ــا م ــع،
واآلخر ضد.
في املواقف املتشددة االخيرة من قمة
شرم الشيخ ،على انها صدى الحداث
الـيـمــن وال ـن ــزاع الـسـعــودي ـ ـ االيــرانــي
على الـنـفــوذ فــي ذلــك البلد واملنطقة،
قالت الخارجية اللبنانية باستمرار
مـ ـف ــاعـ ـي ــل سـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـن ـ ــأي بــال ـن ـفــس
وت ـ ـجـ ــاوز ن ـطــاق ـهــا الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
لتعميمها عـلــى ال ـنــزاعــات االقليمية
بما فيها تلك التي انخرط العرب فيها
وانقسموا عليها .في املقابل قال رئيس
ال ـح ـكــومــة ان ل ـب ـنــان ال ي ـس ـعــه ســوى
التضامن مع العرب عندما يجمعون
عـلــى ارادة واح ــدة فـيـكــون عـنــدئــذ في
صلبها ،وجزءا ال يتجزأ من اجماعهم.
ذلك ما عناه تأييده الحملة العسكرية
وانشاء القوة العربية املشتركة اللتني
حاذرهما باسيل.
بـ ــذلـ ــك عـ ـ ـ ــادت امل ـش ـك ـل ــة ال ـ ـ ــى م ـس ـقــط

س ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس ،ول ـ ــم تـكــن
بــالـتــأكـيــد م ـصـ ّـوبــة مـنــذ امل ــرة االول ــى
ال ــى ال ـح ــرب ال ـســوريــة ع ــام  .2011بل
قبل ذلــك بسنة ،عــام  ،2010الــى ايــران
ب ـ ــال ـ ــذات .ال ـ ــى ط ــاول ــة م ـج ـلــس االم ــن
وه ــو ف ــي ص ــدد ف ــرض ع ـقــوبــات على
الجمهورية االسالمية بسبب تشبثها
بتطوير برنامجها النووي.
كان لبنان يشغل مقعدًا غير دائم في
مجلس االم ــن ،وب ــدا ام ــام اح ــد اربـعــة
خ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال يـسـعــه
االخذ بأي منها حرصا على تماسكه

لم تكن سياسة
النأي بالنفس اال على
الورق ،والى طاولة
مجلس الوزراء فحسب

الـ ــداخ ـ ـلـ ــي :م ـ ــع ،ض ـ ــد ،امـ ـتـ ـن ــاع ،ع ــدم
حضور .باستثناء الخيار الرابع ،لكل
م ــن تـلــك م ـغــزى يـنـطــوي عـلــى مــوقــف
سياسي صريح او ضمني بالتأييد
او ال ـ ــرف ـ ــض او الـ ـتـ ـحـ ـف ــظ .عـ ـل ــى ان
حكومة الـحــريــري ارت ــأت االسـتــرشــاد
بـســابـقــة ال ـصــن ف ــي سـتـيـنــات ال ـقــرن
ال ـف ــائ ــت ،ق ـضــت ب ـحــالــة غ ـيــر مــألــوفــة
ل ــم يـسـبــق اس ـت ـخــدام ـهــا ،وتـحـمــل في
طـيــاتـهــا ال ـش ــيء ون ـق ـي ـضــه ،فـ ــاذا هي
خ ـيــار خــامــس :حـضــر م ـنــدوب لبنان
السفير نــواف سالم ونــأى بنفسه عن
التصويت من دون ان ُيحسب غائبا.
نـجـمــت ع ــن ه ــذا امل ــوق ــف ،ف ــي الــداخــل
والـخــارج ،تفسيرات شتى في الداللة
التي توخاها لبنان لتجنيب وضعه
امل ـح ـلــي م ــزي ـدًا م ــن االن ـق ـس ــام ــات بني
ف ــري ــق ي ــوال ــي اي ـ ــران وآخـ ــر ي ـنــاوئــه ـ ـ
وكالهما في حكومة وحــدة وطنية ـ ـ
على صورة ما يجري في اليمن اليوم،
الواقع بني فكي االشتباك السعودي ـ ـ
االيراني.
وق ـ ـت ـ ــذاك نـ ـظ ــر الـ ـ ــى سـ ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي
بالنفس ،انسجاما مع الدور القانوني
املـنــوط بمجلس االم ــن كأعلى سلطة
دولية تتخذ قــرارات الحروب وفرض
السلم العاملي والعقوبات ،على انها
ّ
تهرب من املسؤولية.

بهدوء

االتفاق اإليراني ـ الغربي؛ رؤية ثالثة
ناهض حتر
ّ
ّ
معلقون وكتاب من جماعة «عاصفة الحزم» ،سخروا
مــن حـجــم ال ـت ـنــازالت الـتــي قــدمـتـهــا إي ــران لـلـغــرب في
إط ــار تـســويــة املـلــف ال ـن ــووي؛ أفـلــم تـكــونــوا مــذعــوريــن
م ــن الـقـنـبـلــة ال ـنــوويــة اإلي ــران ـي ــة؟ إذًا ،م ــن املـنـطـقــي أن
ّ
ترحبوا باتفاق سيمنع إيــران من انتاج أسلحة دمار
شــامــل ،ألـيــس كــذلــك؟ بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،يمكن النظر
إلى الخاتمة السعيدة للصراع حول «النووي» ،كمثال
على عقالنية الدولة اإليرانية ،وامكانية حل املشكالت
معها باملفاوضات ،بدال من إثارة الحروب ،والتحريض
الطائفي و»الـقــومــي» ،وتحشيد الجماعات اإلرهابية
التي ّ
حولت حياة العرب إلى جحيم.
مــن الحديث الساخر عــن الـتـنــازالت و»الـبـيــع» ،ينتقل
صحافي لبناني مرموق إلى كشف السر وراء االتفاق:
لــدى الرئيس األميركي ،بــاراك أوبــامــا ،ميول شيعية!
وإعجاب بالحضارة الفارسية! ومستشاروه هم من
أصول إيرانية أو صديقة إليران! هكذا هبل تردد على
مواقع التواصل االجتماعي ،وقال به كتبة من الصف
ال ـثــالــث ،ول ــم أصـ ـ ّـدق عـيـنــي حــن رأي ــت كــاتـبــا لــه وزن
درك وصلنا؟
يتبناه؛ فإلى أي ٍ
هدف الخطاب املتناسل حول االتفاق اإليراني ـ ـ الغربي،
هو ،في النهاية ،التشكيك بالسياسة اإليرانية املعادية
للغرب ،بل وإثارة اللغط حول تواطؤ أميركي مع إيران.
وهو ما ال يمكن تفسيره بعوامل موضوعية؛ فيكون
ّ
حل املعضلة ،باكتشاف «شيعية» أوباما!
على الجبهة األخــرى ،هناك خطاب احتفالي ،يتعامل
مع الحدث ،باعتباره انتصارًا مـ ّ
ـؤزرًا لحلف املقاومة،
ويتجاهل آثــاره السلبية على الـقــوى الحليفة إليــران،
ومجريات الصراع في املشرق والجزيرة العربية.
ّ
التوصل إلــى مقاربة
خــارج هذين الخطابني ،نـحــاول
واقعية لالتفاق اإليراني ـ ـ الغربي ،كالتالي:
ً
أوال ،قــدمــت إي ــران للغرب ت ـنــازالت عميقة ،ولـكــن في
الحقل التقني ،وليس فــي الحقل السياسي .وهــو ما
ّ
يدل على نزعة عقالنية براغماتية ،إنما ال تتنازل عن
ثوابت االستقاللية ،والحق في امتالك القوة ،وتحديد
م ـس ــارات سـيــاســاتـهــا ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة .الـتـيــار
العام في الجمهورية اإلسالمية ،وعلى رأســه املرشد،
ال يريد سالحًا نوويًا .والتنازالت اإليرانية املباشرة،
تقع ،حصرًا ،في هذا الباب .وباملقابل ،ستتمكن إيران
من الـتـ ّ
ـزود بمنظومات جديدة من األسلحة الروسية
املتطورة ،بل بدا من خالل تسريع البحث في حصول
اإليرانيني على صواريخ إس  ،400وكأن ذلك جزء من
االتفاق النووي.
لــن تمتلك إي ــران قنبلة نــوويــة ،ولـكــن جــرى االعـتــراف
الدولي بحقها في التخصيب واستخدام الطاقة النووية
لألغراض السلمية ،باإلضافة إلى حصولها على موارد
ضخمة وشرعية كاملة لتعزيز قدراتها العسكرية،

ّ
ويتمدد!
أحد يعظنا الراعي بضرورة النزول
ال ــى ال ـبــرملــان وان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ،في
حـ ــن أنـ ـن ــا ن ــرف ــض ذل ـ ـ ـ ــك» .مـ ــا أراد
ال ـع ــون ـي ــون ق ــول ــه إن «ال ـت ـب ــاي ــن فــي
الــوس ـي ـلــة ال يـعـنــي االخـ ـت ــاف على
هــدف تحسني وضــع املسيحيني في
الــدولــة ،الفرق أننا ال نريد أن يكون
ذلك على حساب رئاسة الجمهورية،
وخاصة أن الراعي يريد انتخاب أي
رئيس ،ونحن نريد رئيسًا قويًا».
ف ــي االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي جـمـعــت بني
الراعي وعدد من نواب تكتل التغيير
دأب «سيد بكركي» على
واالصــاحُ ،
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن امل ـه ـل ــة الـ ـت ــي يـضـعـهــا
ع ــون لـنـفـســه ق ـبــل إعـ ــان انـسـحــابــه
م ــن ال ـس ـبــاق ال ــرئ ــاس ــي« .يــريــدنــا أن

سياسة

استيرادا وتصنيعا ،على نحو غير مسبوق.
ّ
ثانيًاّ ،
وستسترد ما
تحررت إيران من إسار العقوبات،
يقرب من  150مليار دوالر مجمدة في النظام املصرفي
الغربي .وهو ما يتيح لها الشروع في قفزة تنموية من
تــزاوج رأس املــال والتراكم العلمي ـ ـ التقني الــذي بناه
اإليــران ـيــون فــي الـعـقــديــن املــاضـيــن .وسينعكس هــذا
الصعود االقتصادي املأمول ،في تعميق الدور اإليراني
على الصعيد الدولي ،وخصوصًا في إطار التعاون مع
دول البريكس ،وعلى الصعيد اإلقليمي ،من خالل دعم
التجارب التنموية بالخبرات والرأسمال.
ث ــال ـث ــا ،رف ـض ــت إيـ ـ ــران ب ـحــث امل ـل ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة مع
ّ
األم ـيــرك ـيــن .ف ــي امل ـقــابــل ،أك ــد الــرئ ـيــس أوب ــام ــا ،على
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـخ ــاف ــات واملـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة مــع
اإليــران ـيــن؛ ولـكــن ذل ــك ال يمنع مــن حـصــول تـنــازالت
مــوضــوع ـيــة ،غـيــر م ـبــاشــرة ،وم ــن ال ـطــرفــن ،ف ــي تلك
امل ـل ـفــات .ف ــي ال ــواق ــع ،فـتــح االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،األبـ ــواب،
ملفاوضات حول تسويات أخــرى في العراق وسوريا
ولبنان واليمن والبحرين .شئنا أم أبينا ،فإن روحية
االتفاق اإليراني ـ ـ األميركي ،تقود إلى تهدئة الجبهات،
والبحث عن مخارج لألزمات ،قد ال تناسبنا من حيث
املحتوى أو من حيث التفاصيل .ولتالفي هكذا ّ
تطور
سلبي ،ينبغي على األطراف العربية في محور املقاومة
املسارعة إلى الدخول على الخط ،واكتشاف ومعالجة
أي خلل ممكن في تطابق وجهات النظر مع طهران.
رابـ ـع ــا ،ص ـح ـيــح أن امل ــرش ــد ي ـش ـكــل ض ـمــانــة لحلف
املقاومة ،لكن من الصحيح  ،أيضا ،أن التيار الليبرالي
قد اكتسب ،اآلن ،موقعا أقوى في السياسة اإليرانية.
وه ــو م ــا يـثـيــر ال ـق ـ ّلــق؛ فـلـقــد سـبــق ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
الـســوري ،وليد املعلم ،أن كشف عن ميول لــدى فريق
روحــانــي ـ ـ ظــريــف ،قمعها املــرشــد ،للتراجع عــن دعم
سوريا .وال شيء يمنع أن يستخدم هذا الفريق نجاحه
ف ــي م ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ،لـلـتــأثـيــر ع ـلــى ق ــوة املــوقــف
اإليراني املساند لسوريا.
خــام ـســا ،غ ـيــر أن األخ ـط ــر ال يـتـعـلــق ب ــإي ــران ،وإن ـمــا
بالفاتورة التي ستسددها الواليات املتحدة ،إلسرائيل،
مـقــابــل تـمــريــر االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وإذا كــانــت القضية
الفلسطينية على رأس بنود تلك الفاتورة ،فإن هناك
ما يدفعنا إلى االعتقاد بأن تل أبيب ،ستحصل على
مشاركة ثمينة في «الحلف الرجعي العربي» بقيادة
السعودية ،وربـمــا ،أيـضــا ،على غطاء سياسي ّ
لشن
عدوان جديد على سوريا ولبنان ،من ضمن احتماالت
أخرى ال يمكن تجاهلها.
أهو انتصار حققته الجمهورية اإلسالمية؟ نعم؛ غير
أنه انتصار مشوب بالتنازالت ،وتختلط ،في سيرورته،
نتائج إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة ملحور املقاومة.
واأله ــم اآلن أن نتحرك لتعظيم االيجابيات وتحجيم
ال ـس ـل ـب ـيــات؛ هـ ــذا م ــا ت ـفــرضــه ال ـع ـقــان ـيــة والــواق ـع ـيــة
السياسية ،األداتان اللتان آن لنا أن نمتلكهما.

الراعي يريد انتخاب أي رئيس (هيثم الموسوي)

يؤكد العونيون
العالقة لن تصل
أن
ّ
إلى حد القطيعة

نحدد له مهلة شهر ،سنة أو سنتني؟
الـ ــى م ـت ــى س ـن ـظــل ب ــان ـت ـظ ــار تــأيـيــد
اآلخرين لنا؟ وإذا لم يؤيدنا هؤالء،
م ــاذا ب ـعــد؟» ،اسـتـنــادًا الــى املـصــادر.
ه ـ ــواج ـ ــس الـ ـبـ ـط ــري ــرك ه ـ ــذه ت ــزع ــج
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ال ـع ــون ـي ــن «ألنـ ـه ــا ن ـق ـطــة ضـعـفـنــا،
فنحن ال نملك ال ـجــواب .لــذلــك نلجأ
ال ــى ال ـط ــرق الــدبـلــومــاسـيــة للتهرب
من الـجــواب عبر وضعها في ملعب
اآلخ ــري ــن» .ال ــى أب ــد اآلب ــدي ــن «نـحــن
متمسكون بعون رئيسًا حتى تغيير
استراتيجيتنا .حتى الساعة ال حل
آخر لدينا ،هو ال يريد التراجع ألنه
ال يـ ــزال ي ـتــوقــع أن ت ـت ـبــدل ال ـظــروف
مل ـص ـل ـح ـتــه» .وت ــوض ــح املـ ـص ــادر أن
«االسـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام» ال ي ـع ـن ــي ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس آخــر «ال أح ــد مستعد للحل.
وألبسونا طربوش التعطيل».
زيـ ـ ــارة ع ــون مل ـطــر ك ــان ــت اسـتـبــاقـيــة
«وخاصة بعد توارد أخبار عن حركة
رئاسية جــديــدة تقوم بها بكركي»،

اسـتـنــادًا الــى امل ـصــادر .املـطــران مطر
طمأنهم إلــى أنــه «ال يوجد تصعيد
في املواقف .ولكن يجب على بكركي
أن تذكر كل فترة بموقفها من امللف
ال ــرئ ــاس ــي» .م ـب ــادرة بـكــركــي إلع ــادة
الـبـحــث عــن حـلــول رئــاسـيــة تتقاطع
مع معلومات عن ضغوط يمارسها
ال ـفــات ـي ـكــان الن ـت ـخــاب الــرئ ـيــس قبل
ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل« .جـ ــرى ح ــدي ــث عن
نـيــة الـحـبــر األع ـظــم إرس ــال وف ــد الــى
لبنان لبحث امللف الرئاسي» ،يقول
املصدر ،قبل أن يتساءل« :ما الغاية
م ــن ذلـ ـ ــك؟ وخ ــاص ــة أن ل ـل ـفــات ـي ـكــان
سفيرًا لدى لبنان .فعليًا ال أحد يريد
الـضـغــط ،حـتــى ال ـنــاس مــش فــرقــانــة
معها».

